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KAMARA 

Herczku Ági és a Banda 
Dalszövegek 

 

1. EYDEBUSH 
 
Ej de busulok es bánkódom es 

Ha sírok reám fér az es 
 
Aj de megvert Isten ostorával 

Mindennapi bánatával 
 

Aj de sír a szemem hull a könnyem 
Jaj de tisztán fáj a szívem 
Sír a szemem hull a könnyem 

Mer igazán fáj a szívem 
 

Ej de úgy elmegyek meglássátok  
Soha hírem nem halljátok  
Mikor hírem meghalljátok  

Koporsómat takarjátok  
 

 

2. CSAKALUKKŐ  
 

Kislány megy az utcán, gyűrű van az ujján 
Tarka szoknya rajta, gyócspendel alatta  

 
Devča orešanské, poď s nami na panské  
pod zelený hájek, sadiť majeránek  

 
Ritka búza teremjen, a ráncos szoknya peregjen 

Ráncos szoknyát derekadon megrázom még ma  
Amit tegnap kikerestünk, elmulatjuk ma  
 

Gajdošu, gajdošu, zatratil si dušu, načo si gajdoval, v nedeľu cez omšu 
Devča pyšné, pallo z višne, rozdrapilo košelenku, zašili sme  

 
Pista bácsi dudáljon kend, hosszú nótát ne fújjon kend  
Gyengék vagyunk, elfáradunk, talán bizony meg is halunk  

 
Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni 

Ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fújni! 
 
Duda duda szőrös duda, az is szőrös, aki fújja! 

 
Esszedőlt a meszeskanna, majd megverlek téged Panna  

Nincs a tótnak annyi pénze, hogy tégedet kiválthatna  
 
Járd meg dőre, ha nincs eszed, ami volt is mind elveszett  
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Kicsiny lábod nagyre hányod nagy az orrod, vajba vágod  

Kicsiny lábod, nagyre hányod, nagy az orrod, szarbe vágod! 
 

 

3. IZLELE 
 
Излел е Дельо хайдутин  
хайдутин ен кесаджие 

с Думбовци и с Караджовци  
 

Зарочал Дельо порочал  
дериданскине айене  
айене кабадайе  

 
В селоно имам две лели  
да ми ги не потурчите  

да ми ги нe почьрните  

 
 
 

4. KUMOVE 
 
Я стани Милке утре по-рано 

Помети рамни дворове 
Нареди редум столове 

 
Че ще ти дойдат Милке сватове  
Сватове стари кумове 

Кумове Милки девере 
 

Послушала е Милка брата си  
Че стана рано по-рано 
Помете рамни дворове 

 
Дойдоха Милки стари кумове 

Кумове мили девере 
Девере мили сватове 
 

 
5. BORIAZANGOLI 

 
Angoli Borbála kisszoknyát varratott 

Elöl kurtábbodott, hátul hosszabbodott 
 
Elöl kurtábbodott, hátul hosszabbodott 

Szép karcsú dereka igen vastagodott 
 

Lányom édes lányom, Angoli Borbála 
Mi dolog lehet a kerek aljú szoknya?  
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Elöl kurtábbodik, hátul hosszabbodik  

Szép karcsú derekad igen vastagodik, igen vastagodik... 
 

Szabó jól nem szabta, varró jól nem varrta  
Ez a szobaleány reám nem jól adta  
 

Anyám édesanyám, Vándorvári Kati 
Folyóvizet ittam, attól vastagodtam 

 
Lányom édes lányom, Angoli Borbála  
Mi dolog lehet a kerek aljú szoknya?  

 
Elöl kurtábbodik hátul hosszabbodik  

Szép karcsú derekad egyre vastagodik  
Szép karcsú derekad igen vastagodik...  
 

Mit tűröm-tagadom, csak ki kell vallanom: 
Gyöngyvári úrfitól, attól vastagodom 

 
Levelem had’ írom Gyöngyvári úrfinak  
Gyöngyvári úrfinak, kedves galambomnak  

 
Pandúrok jöjjetek, fogjátok, vigyétek  

Fogjátok, vigyétek, börtönbe tegyétek  
 
Tizenhárom napig sem enni, sem inni 

Sem enni, sem inni, sem pedig aludni, sem pedig aludni! 
 

Bemegy a vőlegény, bemegyen sietve  
Veszi a nagy kését, szegezi szívére  
 

Vérem a véreddel egy patakot mosson 
Szívem a szíveddel egy sírba nyugodjon 

Szívem a szíveddel egy sírba nyugodjon 
 
 

6. SZÁVAACSENDES 
 

Oj Savice tija vodo ladna 
Prevezi me tamo i ovamo 

Tamo mi je selo omileno 
I u selu darava devojka 
 

 
 

 

7. PAROVAC 
 

 
8. ZSIPIZSEBKENDŐ 
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Még az úton lefelé sem mehetek  

Mind azt mondják, hogy szeretőt keresek  
Nem kell nékem, van már nékem egy csalfa  

Homlokára göndörödik a haja 
 
Aj Istenem, adj erőt a lovamnak  

Hogy kerejsek szép szeretőt magamnak  
Mer aki volt nem akarom szeretni 

Szebbet-jobbat akarok én keresni 
 
Még az úton lefelé sem mehetek  

Mind azt mondják fekete gyászt viselek  
Fekete gyász, fehér az én zsebkendőm 

Elhagyott a tavaly nyári szeretőm 
Fekete gyász, fehér az én zsipi-zsebkendőm 
Elhagyott a legkedvesebb szeretőm 

 
A cseroldalt összejártam 

Sehol párom nem találtam 
Ez a hatforintos nóta 
Kinek tetszik, járja réa 

 
Kinek nincsen hat forintja 

Erre bizony nem járhatja 
Hat forintját ki sajnálja 
Erre bizony ne is járja 

 
Fejik a fekete kecskét 

Verik a barna menyecskét 
Ott had’ üssék az ódalát 
Mér’ szerette a más urát 

 
Hoppa cuppa baszoma 

Holnap se lesz úgy, mint ma! 
 
Tojást ettek üresen, attól játszák ügyesen! 

 
 

9. SZNOSTI 
 
Снощи отидох мамо на хорото  

Снощи отидох мамо на хорото  
Там намерих мамо там заварих 

Ганкините мамо пъстри чехли 
там намерих мамо Ганкините 
Ганкините мамо пъстри чехли 

 
Че отидъх мамо по-надолу 
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Че отидъх мамо по-надолу 

Там намерих мамо там заварих 
Ганкиния мамо шарен колан  

там намерих мамо там заварих 
Ганкиния мамо шарен колан  
 

Че отидъх мамо на чешмата  
Че отидъх мамо на чешмата  

Там намерих мамо там заварих 
Ганкините мамо бели менци 
там намерих мамо Ганкините 

Ганкините мамо бели менци 
 
Че отидох мамо у дома и  

Че отидох мамо у дома и  
Там намерих мамо там заварих 

Ганкиното мамо първо любе 
Там намерих мамо Ганкиното 
Ганкиното мамо първо любе 

 
 

 

10. BRMBRNATRNKA 
 

Három tücsök összejött 
Hogy szerezne szeretőt 

Hárman fogtak egy kislányt 
Zöld rokolyás muslicát 

 
Érte szörnyű csata dúlt 
Vérrel a völgy beborult 

Jött a török regiment 
A tücsköknek nekiment 

 
Кацнал бръмбар на трънка 
И захвана да дрънка 

А комшию комара 
Си затупал тъпана 

 
А щурците душмане 
Си надули гайдите 

И всички се хванаха  
На хоро на мегдана 

 
Három tücsök összejött 
Hogy szerezne szeretőt 

Hárman fogtak egy kislányt 
Zöld rokolyás muslicát 

 
Érte szörnyű csata dúlt 
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Vérrel a völgy beborult 

Jött a török regiment 
A tücsköknek nekiment 

 
De a zápor megeredt 
Elmosta a sereget 

Trüsszögtek a törökök  
Prüsszögtek a prücsökök 

 
 
 

 
 


